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Waarom BIZ
BIZ staat voor Bedrijven InvesteringsZone, een BIZ maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk
te investeren in een aantrekkelijke en veilige winkelomgeving waar alle ondernemers in de zone aan
meebetalen. Dit BIZ-gebied is afgebakend* voor het gedeelte van Lek tot en met Lijnbaan, ofwel BIZVianen Centrum. De gemeente int de heffing (een solidariteitsbijdrage) en keert de opbrengsten uit
aan een speciaal voor de BIZ-opgerichte stichting, de stichting is formeel opgericht in november 2011.
BIZ-Vianen Centrum is actief sinds maart 2012 en ingericht voor een 1e periode van 5 jaar. Door het
BIZ-instrument in te zetten, is het mogelijk een stap in de goede richting te zetten om, samen met alle
betrokkenen, ervoor te zorgen dat Vianen centrum aantrekkelijker wordt voor iedereen.
Het afgebakende gebied van BIZ-Vianen Centrum:

* Gehele Voorstraat en Lijnbaan, klein stukje Langedijk, Stadhuisstraat, Keizerstraat, Kerkstraat, Pr Julianastraat.

Een BIZ ontstaat
Als ondernemers samen hebben bepaald een BIZ te starten, zij maken daarvoor een plan van aanpak
met o.a. een begroting. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is een meerderheid voor
een BIZ, dan wordt de heffing ingesteld voor alle ondernemers (ook pandeigenaren van leegstaande
winkels) in het afgebakende gebied.
Heffing plichtige in BIZ-gebied
De heffing plichtige partijen van BIZ Vianen Centrum zijn alle ondernemers/vastgoedeigenaren aan de
Voorstraat en Lijnbaan. Aangevuld met ondernemers aan de Langedijk 2 en 3, Stadhuisstraat 4,
Keizerstraat 2a en 4, Pr. Julianastraat 6. In het hele gebied is een uitsluiting bekend en dat is
huisartsenpost Heerenhuys Voorstraat 53. In totaal zijn er 90 BIZ-betalende in het afgebakende
gebied.
Kernwaarden van BIZ zijn:
• De gemeente is partner
• De bewoners zijn partner
• De ondernemers zijn partner
• Krachten bundelen van alle partijen bij beleid en uitvoering
• Ondersteunen van actief ondernemerschap
• Benutten eigen kracht ondernemers
• Samenleving als potentieel
• Regisseur/facilitator/coördinator
Welke afspraken liggen er aan de BIZ ten grondslag
Het bestuur van de BIZ-stichting heeft afspraken (Service Level Agreements) gemaakt over de
gemeentelijke inzet op het gebied van Schoon, Heel en Veilig in de openbare ruimte. Deze inzet
betreft de activiteiten die aanvullend zijn op het beeld kwaliteitsplan van de gemeente. Dit is
vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.
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De BIZ-stichting was voornemens om in de periode 2012-2016 de volgende extra activiteiten te
ontplooien, gerangschikt naar thema. Activiteiten met als doel het verhogen van de representativiteit,
de uitstraling en de veiligheid van de openbare ruimte binnen het BIZ-Vianen Centrumgebied.












Aanbrengen en onderhouden van duurzame beplanting;
Aanschaffen en aanbrengen van sfeerverlichting in de maanden november t/m januari;
IJzel- en sneeuwvrij houden van stoepen (niet bereikt door de gemeente);
Aanbrengen en onderhouden van stroompunten t.b.v. sfeerverlichting;
Aanschaf nieuwe omroep/geluidinstallatie;
Aanschaf en plaatsing van bewegwijzering;
Plan van Aanpak BIZ-Vianen Centrum
Door ontwikkelen BIZ-gebied;
Bijdragen aan straatinrichting (straatverlichting en -meubilair, eventueel kunstwerken);
Activiteiten met als doel profilering van het historische karakter van het BIZ-gebied door
middel van activiteiten met een publiek belang:
Organiseren van evenementen die de levendigheid en levensvatbaarheid van de
ondernemers in het BIZ-gebied ten goede komen.

Wat heeft BIZ-Vianen Centrum in de periode 2012-2016 gerealiseerd
De OVV, BIZ en CentrumManager werken nauw samen om de levendigheid en levensvatbaarheid te
verhogen. Denk hierbij aan het samen optrekken bij het organiseren van activiteiten en evenementen
en het samen werven van nieuwe ondernemers voor de Vrijstad:
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Beplanting aan lantaarnpalen
Nieuwe sier/sfeerverlichting, aanbrengen extra stroompunten
Nieuwe omroep/geluidinstallatie
Verantwoording afleggen over ontvangen heffing
Bijdrage geleverd aan rapport Koornstra (genereren van geld voor herinrichting centrum)
Contact leggen/bemiddelen met makelaars/vastgoedeigenaren over huurtarieven
Serieuze gesprekspartner met gemeente
Realiseren Vianen Alert-app
Verbeteren communicatie tussen belanghebbenden
Ontwikkelen van BIZ-communicatiekanaal (website/Nieuwsbrief BIZ-nizZ)
Medeorganisator/coördinator evenementen
Doorgeefinterview in Het Kontakt
Onderhandelingen/spreekbuis namens ondernemers met diverse partijen
Onderzoek loyaliteitssysteem voor ondernemers
Onderzoek werven van extern evenementen/organisatiebureau om levendigheid en
levensvatbaarheid ten goede te laten komen
Stadsplattegrond Vrijstad Vianen

En … last but not least, een CentrumManager
Ook deze is voortgekomen uit de eerste periode BIZ-Vianen Centrum. Een eerste jaar
CentrumManager heeft veel voor de stad opgeleverd. Door de stad actief in een positief daglicht te
plaatsen heeft dat er mede, in de periode april 2015 en maart 2016, voor gezorgd dat zich 20
ondernemers hebben gevestigd. Voor de komende BIZ-periode is het van enorm belang om, naast het
blijven werven van nieuwe ondernemers, de huidige ondernemers te behouden en dus te zorgen voor
meer reuring en vertier en consumenten in het centrum. Hier zal door alle partijen extra in
geïnvesteerd moeten worden. Bezoekers moeten zich veilig en prettig voelen in het winkelgebied en
denken … ik blijf nog wat langer, of ik pak nog een extra terrasje of maak een boottocht!
Verlenging BIZ-periode 2017-2021

Volgens landelijke wetgeving moet een BIZ elke vijf jaar worden verlengd. In Vianen eindigt de eerste
BIZ-periode in december 2016. De gemeenteraad zal voor de periode 2017-2021 een nieuwe
verordening BIZ moeten vaststellen.
Draagvlakmeting
Volgens de Wet BIZ moet bij het verlengen van de BIZ opnieuw worden gemeten of er voldoende
draagvlak bij de ondernemers is. Dat gebeurt door het houden van een draagvlakmeting. In oktober/
november 2016 ontvangen de huidige BIZ-ondernemers van Vianen Centrum een stembiljet waarop
zij kunnen aangeven wat hun voorkeur is t.o.v. de BIZ-verlening 2017-2021. Bij het stembiljet zit een
informatieblad. De stembiljetten moeten uiterlijk eind november 2016 binnen zijn bij Notariskantoor
Stein in Vianen, waar de uitslag wordt vastgesteld. Bij een meerderheid wordt de BIZ op basis van de
nieuwe verordening per 1 januari 2017 voor 5 jaar vastgesteld.
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Belang van de BIZ
Het werk in het centrum is nimmer af, voorzetting van de BIZ, of een gelijksoortig instantie, is cruciaal
voor behoud en verdere ontwikkeling van het centrum van Vrijstad Vianen. Het gaat om procesaanpak
dat zich richt op middellange en lange termijn. Uiteraard is het van belang op korte termijn quick-wins
te realiseren om ondernemer en consument successen te laten zien en ervaren in de Vrijstad. Echter,
in de praktijk blijkt dat substantiële successen pas na enige jaren echt zichtbaar worden. Dit kost tijd.
Het is de combinatie van factoren die de aantrekkingskracht van een centrum bepaalt en waarop de
consument een centrum beoordeelt.
Voortgang BIZ-Vianen Centrumperiode 2017–2021
Om een nieuwe BIZ-periode in te kunnen laten gaan zullen een aantal stappen opnieuw doorlopen en
getoetst moeten worden. Hier zal direct na de zomerperiode van 2016 mee worden aangevangen.
Speer- en aandachtspunten BIZ-periode 2017-2021
Voortgang 2012-2016:
 Gesprekpartner herinrichting centrum
 Aanhouden CentrumManager
 Veiligheid waarborgen
 Managen van krimp, handhaven/uitbreiden winkelaanbod
 Tijdelijk vullen leegstaande panden (pop-up, startende ondernemers)
 Aanjager/coördinator vertier en reuring
Nieuw:
 Aanjager sfeerbepaling
 Professionaliseren activiteiten/evenementen
 4 pijler Vrijstadoverleg Citymarketing, VVV/Museum, OVV en BIZ/CentrumManager
 Pleiten voor eenheid in bestrating en straatmeubilair
 Pleiten voor inrichten speeltoestellen voor kinderen in openbare ruimte
 Pleiten voor rust en ontmoetingsplekken in openbare ruimte
 Pleiten voor vergroening van het centrum
 Pleiten voor verhoging van BIZ-heffing
 Pleiten voor ondersteunend OVV-lidmaatschap BIZ-gebied zolang BIZ-periode loopt
 Samenwerking, partnerschap vergroten en freeriders tegengaan
 Trachten leegstand via BIZ (verordening) in te perken
 Mede versterken van de belevingswaarde van de historische bebouwing (verlichting)
 Mede ondersteuning aantrekken van nieuwe bezoekers aan het centrum
 Logische looproutes en wegbewijzering bepalen naar en door het centrum
 Verbetering en uitbreiding van fietsenstallingen
 Horeca toevoegen, terrassen verruimen, zelfde uitstraling
Deskundigen stellen dat een centrum voor bezoekers past echt aantrekkelijk wordt – en economisch
gezonder – als de verblijfskwaliteit verbetert/prettig is. Lekker slenteren door het centrum of op een
bankje zitten naar entertainment kijken/luisteren en natuurlijk naar andere mensen, wie wil dat niet?
En … wie langer blijft wordt door goede ondernemers verleidt om meer te besteden!
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Beleid én uitvoering
De BIZ richt zich op activiteiten die concrete resultaten opleveren. Daarom is het van belang om te
concentreren op de uitvoering van zaken waarover iedereen het met elkaar eens is. De continuïteit
van beleid dient gewaarborgd te zijn. Zonder gemeenschappelijk gedragen visie en overkoepelend
beleid heeft het geen zin om allerlei activiteiten waarvoor geen draagvlak is aan te pakken.
Economie en leefbaarheid
De BIZ richt zich op de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van het centrum. Het gaat om het
vinden van een goede balans tussen doelstellingen gericht op het stimuleren van economische groei
door o.a. het verbeteren van de leefbaarheid en het aantrekken van lokale- en toeristische bezoekers.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzet
Het is van belang dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen om de leefbaarheid en vitaliteit van
het centrumgebied te verhogen. De BIZ is een samenspel tussen alle partners in het centrum. Waarbij
alle partijen elkaar erkennen en waarderen in zijn of haar rol en eenieder zijn of haar
verantwoordelijkheid draagt en neemt.
Afspraken maken en nakomen
Met alle partners in het centrum, indien noodzakelijk ook daarbuiten, wordt de samenwerking
opgezocht. Het samenspel tussen deze partners dient bij te dragen aan: verrijking van de inhoud,
inspelen op de wensen van betrokkenen en het creëren van draagvlak voor plannen. Alle partijen
kunnen ideeën aanleveren, deze worden binnen de daarvoor geldende overlegstructuren besproken.
Op basis van eensgezindheid worden ideeën verder uitgewerkt, waarbij ‘n ieder verantwoordelijkheid
neemt voor uitvoering van de ideeën. Wanneer er geen consensus wordt bereikt vindt er geen
uitvoering plaats, dit wordt helder gecommuniceerd aan betrokkenen.
Communicatie en monitoring
Juiste en tijdige open communicatie tussen de partners is, naast het boeken van resultaten, de sleutel
tot succes. Geen, gebrekkige en/of verkeerde communicatie dit kan het BIZ-gebied en uiteindelijk de
hele stad alleen maar negatief beïnvloeden. Het belang van communicatie en de afstemming hierin is
enorm groot. De beeldvorming bepaalt uiteindelijk hoe (nieuwe) ondernemers, inwoners en bezoekers
de stad beoordelen, en dat doen ze maar een keer goed. De BIZ zal frequent communiceren met de
BIZ-ondernemers en geïnteresseerde betrokkenen d.m.v. van haar eigen website en BIZ-nizZ
(nieuwsbrief).
Communicatiestrategie
Voor alle partners/stakeholders zal een communicatiestrategie moeten worden vastgesteld, waarbij
rollen, betrokkenheid en verantwoording per fase/activiteit worden ingevuld. Ook moet er een
betrouwbare actuele communicatiekalender met boodschap en middelen worden opgesteld.
De keuze van communicatiemiddelen zal worden afgestemd op de doelgroep en doelstelling en de
beschikbare (financiële) middelen. Gedacht wordt aan bepaalde gespreks- en/of werkgroepen,
website, (e-) nieuwsbrieven en/of magazine, persberichten en/of persbijeenkomsten en artikelen in de
huis-aan-huiskranten en/of gemeentepagina etc.
Begroting 2017-2021
Voor het realiseren van gezamenlijke projecten zijn structureel middelen nodig. De gezamenlijk
opgestelde begroting wordt gedekt met middelen afkomstig van gemeente, ondernemers, eigenaren
en andere betrokken partners. De begroting is als losse bijlage toegevoegd.
BIZ-bijdrage
De BIZ-bijdrage voor 2017 bedraagt € 386,43 per BIZ-adres. Jaarlijks kan een indexering van 2%
worden toegepast.
Jaaroverzicht
Jaarlijks terugkomende uitgaven zijn o.a. voor verlichting, geluid, beplanting, sponsoring
Sleepbootdagen, Oldtimerdag, Paardenmarkt, Sinterklaas(huis), Kerst in de Vrijstad,
perceptie/vergader/bankkosten, Stuurgroep Vianen Promotie, straatmeubilair, veiligheid, onvoorzien
en CentrumManager.
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Uitbreiding BIZ-gebied
Er is voor gekozen om bij de komende verlengingsperiode het gebied van de BIZ-Vianen Centrum niet
uit te breiden. Het huidige aantal BIZ-betalende blijft hierdoor gelijk op 90.
Campagne BIZ 2017-2021
 Vanaf BIZ-nizZ 3 altijd een samenvatting van bereikte resultaten toevoegen
 Vanaf BIZ-nizZ 3 altijd speer- en aandachtspunten BIZ 2017-2022 toevoegen
 CentrumManager peilt hier en daar al bij ondernemers hoe zij tegen een voortzetting BIZ en
verhoging van de bijdragen aankijken.
 Gemeente/Zakenpartner (wethouder/ambtenaar economische zaken) actief bij
voorbereiding/campagne nut en noodzaak BIZ betrekken
 In oktober/november 2016 gaan bestuursleden in persoon langs bij BIZ-ondernemers om
toetsing voortgang BIZ voor te leggen en om de BIZ-betalende een keuze te laten maken in
voortgang of stoppen van BIZ Vianen Centrum en nemen het ingevuld direct weer mee
 1 november artikel in Het Kontakt over bestuursleden de boer op i.v.m. voortzetting BIZ
 December 2016 uitslag toetsing BIZ communiceren
Vrijstad Vianen, een stad op niveau met een dorps karakter, goede voorzieningen, bijzondere
historische bezienswaardigheden, voldoende groen en prima bereikbaarheid door haar centrale
ligging. Vrijstad Vianen bezit al van alles en ziet er goed uit. Binnenkort, als er een paar miljoen in het
hele centrum is gestoken, ziet Vrijstad Vianen er helemaal tiptop uit, klaar voor de toekomst!!
Toekomst Vijfheerenlanden
In de komende jaren zal nader onderzoek gepleegd moeten worden hoe om te gaan met (mogelijke
samenvoegingen van de nu nog individuele) winkeliersverenigingen, BIZ/Reclameheffing en
Centrummanagement binnen de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden, de huidige gemeenten
Leerdam, Zederik en Vianen. Hierbij is het wenselijk dat er een overkoepelend Vijfheerenlanden (BIZ)
orgaan wordt opgericht waar alle ondernemersverenigingen in plaatsnemen. Ook de rol van een
CentrumManager zal mogelijk uitgebreid moeten worden tot een ondernemersmanager voor het hele
gebied.
Het BIZ-bestuur
Het BIZ-bestuur, bestaande uit Hans de Goeij (Voorzitter), Rutger Leeuwis (Penningmeester), Emiel
Al (Secretaris), Sander Goossens (Algemeen bestuurslid) zal aan de hand van zelfevaluatie moeten
bepalen wat is goed gegaan en wat verbetering geniet. Ook zullen de huidige bestuursleden zichzelf
de vraag moeten stellen of ze actief willen blijven binnen de BIZ voor een volgende periode van 5 jaar
of dat er, in het kader van een rooster van aftreden, vacatures worden opengesteld.
Bereikbaarheid BIZ-Vianen Centrum
info@bizvianencentrum.nl
www.bizvianencentrum.nl
Secretaris: Emiel Al, 0347-371080
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